
มาตรฐานส าคญัจ าเป็น 
บทเรียนจากการเย่ียมส ารวจ

สภุาเพญ็ ศรีสดใส 

การประชมุเพ่ือพฒันาสมรรถนะเครือข่ายความร่วมมือ สู่การพฒันาคณุภาพสถานพยาบาลผา่นระบบ ZOOM 23 มิถนุายน 2563

สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล องคก์ารมหาชน



มาตรฐาน HA



ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล พ.ศ. 2562



มาตรฐานส าคัญจ าเป็น รายละเอียดการด าเนินงาน
1. การผา่ตดัผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง  ผิดหตัถการ
2. การติดเช้ือท่ีส าคญัตามบริบทขององคก์รในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, 

CABSI
3. บคุลากรติดเช้ือจากการปฏิบติัหน้าท่ี
4. การเกิด Medication Errors และ Adverse Drug Event
5. การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด
6. การระบตุวัผูป่้วยผิดพลาด
7. ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค  
8. การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ/พยาธิวิทยาผิดพลาด
9. การคดักรองท่ีห้องฉุกเฉินคลาดเคล่ือน 

สถานพยาบาลต้องด าเนินการดงัต่อไปน้ี
1. สถานพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบติัเพ่ือการ

ป้องกนัความไม่ปลอดภยัต่อผูป่้วยในประเดน็ท่ี
ก าหนด

2. สถานพยาบาลแสดงจ านวนอบุติัการณ์ ท่ีเกิดขึน้
แต่ละปีในประเดน็ท่ีก าหนด

3. กรณีเกิดเหตกุารณ์ไม่พึงประสงคท่ี์มีผลกระทบ
ถึงตวัผูป่้วย (ระดบั E ขึน้ไป) ให้สถานพยาบาล
ทบทวนวิเคราะหห์าสาเหตรุาก 

4. จดัท าแผนควบคมุป้องกนัความเส่ียงและมีผล
การด าเนินงานตามแผนแสดงแก่ผูเ้ย่ียมส ารวจ

ประกาศกรรมการสถาบันเรื่อง 
มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย เริม่ 1 เมษายน 2563



Design

Action

Learning

Improve

Purpose

Core Values 
& Concepts 

Context 

Criteria Scale-up

Spread

Visionary leadership
Systems perspective

Agility
People-centered
Workforce focus

Creativity & innovation
Learning

ขอบเขตบริการของรพ.
ข้อมูลการติดเชื้อของผู้ป่วย

2P Safety
มาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ

ความรู้และประสบกาณณ์ในการดูแลผู้ป่วย

ลดการติดเชื้อในรพ

1.มีแนวทางปฏิบัติเช่น
WI : VAP,CAUTI,CABSI,SSI

2.แสดงจ านวนอุบัติการณ์
อุบัติการณ์ระดับ E-I
3.ทบทวนหา RCA (E-I)

4.ท าแผนควบคุมความเสี่ยง
เชื่อมสู่ Risk register และติดตามผล



ผลกระทบของอบุติัการณ์ A-I



9 Essentials Standard for Safety & Risk Management 



รวบรวม จดัล ำดบั
ควำมส ำคญั อำจน ำไปสู่
กำรขึน้ทะเบียนควำม

เสี่ยงรพ.



สรุปสู่การเขียน SAR 2020



พจิารณาเลอืกตอบให้สอดคล้องกับบริบทรพ.

ข้อมลูส าคญัท่ีมีผลต่อการออกแบบ 
การปฏิบติั และการประเมินผล
ความส าเรจ็ 



iii กระบวนการ
สรปุประเดน็สัน้ๆ ไม่เกิน 3-4 

บรรทดั โดยยึดหลกัการ
เขียนตามแนวคิด 3P 
(Purpose-Process-
Performance) ดงั
ตวัอย่างต่อไปน้ี เป็นต้น

• (Essential Standard) ...
เพ่ือป้องกนัเหตกุารณ์ไม่
พึงประสงคเ์รื่อง......ทีมได้
การด าเนินการ...... ส่งผล
ให้......

• (Essential Standard) …
เพ่ือลดอบุติัการณ์ไม่พึง
ประสงคเ์รื่อง....ทีมได้
ด าเนินการทบทวนพบว่า
....และได้พฒันาหรือปรบั
ระบบดงัน้ี....

ใส่เฉพาะช่ือผลงาน กระบวนการ
นวตกรรม

ประเมินตนเอง
Design Gap = 1
Action Gap =2
Learning Gap=3
Improvement Gap =4



หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคญั

S: Safe Surgery มาตรฐานส าคญัจ าเป็นเรื่อง: การผา่ตดัผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหตัถการ 

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA:  IIII-4.3  การดแูลเฉพาะ ข.การผา่ตดั (4) 

ความส าคญั: เรือ่ง Safe Surgery Saves Lives ถูกก าหนดเป็น The 2nd Patient Safety Challenge  โดย World 
Health Organization และเชญิชวนใหป้ระเทศสมาชกิทัว่โลกขบัเคลือ่นตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2008

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPS101 ผา่ตดัผดิต าแหน่ง ผดิขา้ง (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong body part)* 
จ านวน 85 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 21 อุบตักิารณ์
2. CPS102 ผา่ตดัผดิคน (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong patient)* จ านวน 26 
รายการ ระดบั E ขึน้ไป 3 อุบตักิารณ์
3. CPS103 ผา่ตดัผดิชนิด (Wrong surgical or other invasive procedure performed on a patient)* จ านวน 27 
รายการ ระดบั E ขึน้ไป 6 อุบตักิารณ์

*อา้งองิจาก AHRQ, Patient Safety Network, Never Events

• ขอ้มลูจำกระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมำณ 2562 ถึงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562

1.การผา่ตดัผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง



ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าจะให้การดแูลในบริการเฉพาะท่ีส าคญั อย่างทนัท่วงที 
ปลอดภยั และเหมาะสม ตามมาตรฐานวิชาชีพ.

III - 4.3 การดแูลเฉพาะ (Specific Care )

การประเมินผูป่้วย
คน้หาความเสีย่ง วางแผน ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ

การเตรียมผูป่้วย/ญาติ
ไดร้บัขอ้มลู มสีว่นรว่มในการเลอืกวธิกีาร 
เตรยีมความพรอ้มดา้นรา่งกายและจติใจ 

1

2

ก. การระงบัความรู้สึก

กระบวนการระงบัความรู้สึก
ราบรื่น ปลอดภยั ตามมาตรฐานวชิาชพี

โดยบุคลากรทีม่คีุณวุฒิ

กระบวนการเสริม
ตดิตามและบนัทกึระหวา่งระงบัความรูส้กึและรอฟ้ืน

เตรยีมพรอ้มแกไ้ขภาวะฉุกเฉิน
จ าหน่ายจากบรเิวณรอฟ้ืนตามเกณฑ์

3

4

แผนการผา่ตดั
บนัทกึแผนและการวนิิจฉยัโรคก่อนผา่ตดั
ประเมนิความเสีย่ง & ประสานผูเ้กีย่วขอ้ง

การป้องกนัการผา่ตดัผิด
ผดิคน ผดิขา้ง ผดิต าแหน่ง ผดิหตัถการ

1

4

ข. การผา่ตดั

ส่ิงแวดล้อมในการดแูลและผา่ตดั
มคีวามพรอ้ม มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั

การดแูลหลงัการผา่ตดั
เหมาะสมกบัผูป่้วยและการผา่ตดั

5

7

เครื่องมือ วสัด ุยา
ตามทีอ่งคก์รวชิาชพีแนะน า

5

ให้ข้อมูลผูป่้วย/ครอบครวั/ผูต้ดัสินใจแทน
ความจ าเป็น ทางเลอืก ความเสีย่ง

2

การเตรียมผูป่้วย
ความพรอ้มดา้นรา่งกายและจติใจ

ลดความเสีย่งจากการผา่ตดัและการตดิเชือ้
3

การบนัทึกรายละเอียดการผา่ตดั
ในเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่การสือ่สาร/ดแูลตอ่เน่ือง6

Safe Surgeryกับมาตรฐาน HA 

มำตรฐำน
ส ำคญั
จ ำเป็นตอ่
ควำม

ปลอดภยั

1.การผา่ตดัผิดคน ผิดข้าง ผิดต าแหน่ง



หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคญั

I: Infection Prevention 
and Control

มาตรฐานส าคญัจ าเป็นเรื่อง: การตดิเชือ้ทีส่ าคญัตามบรบิทขององคก์รในกลุม่ SSI, VAP, CAUTI, CABSI

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-4.2 การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ ข.การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพาะ (1)

ความส าคญั: เรือ่ง Clean Care is Safer Care ถูกก าหนดเป็น The 1st Patient Safety Challenge โดย World 
Health Organization และเชญิชวนใหป้ระเทศสมาชกิทัว่โลกขบัเคลือ่นตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2005

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPS112 SSI: Surgical Site Infection จ านวน 7 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 5 อุบตักิารณ์
2. CPI201 CAUTI: Catheter Associated Urinary Tract Infection จ านวน 477 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 248
อุบตักิารณ์
3. CPI202 VAP: Ventilator-Associated Pneumonia จ านวน 668 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 475 อุบตักิารณ์
4. CPI203 CLABSI: Central Line-Associated Bloodstream Infection จ านวน 192 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 105
อุบตักิารณ์

• ขอ้มลูจำกระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมำณ 2562 ถึงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562

2.การติดเช้ือท่ีส าคญัตามบริบทขององคก์ร





หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคญั

I: Infection Prevention 
and Control

มาตรฐานส าคญัจ าเป็นเรื่อง: บุคลากรตดิเชือ้จากการปฏบิตัหิน้าที่

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-4.2 การปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ ข.การป้องกนัการตดิเชือ้ในกลุม่เฉพาะ (3)

ความส าคญั: ประเทศไทยประกาศนโยบายเรือ่ง Patient and Personnel Safety เมือ่ 16 กนัยายน 2659 โดย
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ใหค้ านึงถงึความปลอดภยัของทัง้ผูป่้วยและบุคคลากร

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. GPI201 เจา้หน้าทีต่ดิเชือ้ Airborne Transmission จากการท างาน เชน่ วณัโรค จ านวน 109 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 
59 อุบตักิารณ์
2. GP202 เจา้หน้าทีต่ดิเชือ้ Droplet Transmission จากการท างาน เชน่ ไขห้วดัใหญ่ จ านวน 50 รายการ ระดบั E ขึน้
ไป 8 อุบตักิารณ์
3. GP203 เจา้หน้าทีต่ดิเชือ้ Contact Transmission จากการท างาน เชน่ HIV, HBV จ านวน 13 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 
3 อุบตักิารณ์
4. GP204 เจา้หน้าทีต่ดิเชือ้ Vector Borne Transmission จากการท างาน เชน่ ไขเ้ลอืดออก จ านวน 11 รายการ ระดบั 
E ขึน้ไป 3 อุบตักิารณ์

• ขอ้มลูจำกระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมำณ 2562 ถึงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562

3.บคุคลากรติดเช้ือจากการปฏิบติัหน้าท่ี



การปฏิบติัเพ่ือลดความเส่ียงจากการติดเช้ือ
standard precautions, isolation precautions, sterilization, scope 
reprocessing, single-use devices reprocessing (if permitted)

การควบคมุส่ิงแวดล้อม
โครงสรา้งอาคารสถานที ่การควบคุมสภาพแวดลอ้มดว้ยมาตรการ
ทางวศิวกรรมและการบ ารุงรกัษาเพื่อป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้ 

มาตรการลดความเสีย่งระหว่างการกอ่สรา้ง 
การแยกพืน้ทีใ่ชง้านสะอาดออกจากพืน้ทีป่นเป้ือน

1

2

การลดความเส่ียงจากการติดเช้ือในพืน้ท่ีเป้าหมาย
ส าคญั

หอ้งผา่ตดั หอ้งคลอด ผูป่้วยป่วยหนกั หอผูป่้วยทีม่คีวามแออดั หอ้ง
ฉุกเฉิน หอ้งตรวจผูป่้วยนอกส าหรบัผูป่้วยทีม่คีวามต้านทานต ่า 
หน่วยซกัฟอก หน่วยจา่ยกลาง โรงครวั หน่วยกายภาพบ าบดั 

หอ้งเกบ็ศพ

3

ลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือท่ีส าคญัขององคก์ร
เชน่ การตดิเชือ้แผลผา่ตดั การตดิเชือ้ระบบทางเดนิ

หายใจ การตดิเชือ้ระบบทางเดนิปัสสาวะ 
การตดิเชือ้จากการใหส้ารน ้า และการตดิเชือ้ในกระแส

เลอืด

1

การดแูลผูป่้วยกลุ่มพิเศษ
ผูป่้วยตดิเชือ้ซึง่ตดิต่อไดท้างโลหติ ผูป่้วยทีม่ภีูมติา้นทานต ่า 
การจดัการกบัการตดิเชือ้ดือ้ยาและการตดิเชือ้อุบตัใิหม่

2

การดแูลเจ้าหน้าท่ีท่ีสมัผสัเช้ือ
สมัผสัเลอืด/สารคดัหลัง่จากผูป่้วย ตดิเชือ้จากการท างาน3

การติดเช้ือต า่ท่ีสดุ

องคก์รสร้างความมัน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือจากบริการสขุภาพ.

II – 4.2 การปฏิบติัเพ่ือการป้องกนัการติดเช้ือ
( Infection Prevention Practices )

ก. การป้องกนัการติดเช้ือทัว่ไป ข. การป้องกนัการติดเช้ือในกลุ่มเฉพาะ

มำตรฐำน
ส ำคญั
จ ำเป็นตอ่
ควำม

ปลอดภยั



หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคญั

M: Medication Safety มาตรฐานส าคญัจ าเป็นเรื่อง: การเกดิ Medication Errors และ Adverse Drug Event

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-6.1 การก ากบัดแูลและสิง่แวดลอ้มสนบัสนุน ก.การก ากบัดแูลการจดัการดา้นยา (3)

ความส าคญั: เรือ่ง Medication without Harms ถูกก าหนดเป็น The 3rd  Patient Safety Challenge โดย World Health Organization 
และเชญิชวนใหป้ระเทศสมาชกิทัว่โลกขบัเคลือ่นตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2017 โดยก าหนดเป้าหมายใหทุ้กประเทศลด Medication with Harms ได ้
50% ใน 5 ปี

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPM201 Medication error : Prescribing จ านวน 28,477 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 10 อุบตักิารณ์
2. CPM202 Medication error : Transcribing จ านวน 7,781 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 11 อุบตักิารณ์ 
3. CPM203 Medication error : Pre-dispensing จ านวน 32,837 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 10 อุบตักิารณ์
4. CPM 204 Medication error : Dispensing จ านวน 13,232 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 133 อุบตักิารณ์
5. CPM 205 Medication error : Administration จ านวน 14,538 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 418 อุบตักิารณ์
6. CPM101:แพย้าซ ้า จ านวน 458 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 93 อุบตักิารณ์

4.การเกิด ME and  ADE



PTC
สหสาขาวชิาชพี ก ากบัดแูล
เพื่อความปลอดภยั สม

เหตุผล มปีระสทิธผิล มปีระ
สทิธภิ่าพ

1

บญัชียาโรงพยาบาล
มรีายการเทา่ทีจ่ าเป็น ทบทวนโดยพจิารณาขอ้มลูความปลอดภยัและ

คุม้คา่

จดัหายา
ยาในบญัช ียาขาด
แคลน ยาจ าเป็น

เรง่ดว่น

High Alert 
Medication
ก าหนดรายการ 

มกีระบวนการทีเ่หมาะสม

การป้องกนั ME/ADE
นโยบาย & แนวทางปฏบิตัิ

ปฏบิตัติามแนวทาง
ตอบสนองเหตุการณ์อยา่งหมาะ

สม

ติดตาม ประเมิน 
ปรบัปรงุ เกบ็ส ารองอย่าง

เหมาะสม

1

ยาและเวชภณัฑ์
ฉุกเฉินท่ีจ าเป็น

การจ่ายยาในเวลาท่ี
ห้องยาปิด

จดัการยาท่ีส่งคืน

2

3

4

3

6

4

2

3

ยามีคณุภาพสูง 
พร้อมใช้

การใช้ยาท่ีเหมาะสม 
ปลอดภยั ได้ผล

RDU & antimicrobial 
stewardship program

5

ความรู้ความสามารถ (ระบบยา การใช้ยา)
ประเมนิ เพิม่พนู

การเข้าถึงข้อมลูเฉพาะของผูป่้วยแต่ละราย
ขอ้มลูทัว่ไป การวนิิจฉยัโรค ผลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

ข้อมลูยาท่ีจ าเป็น

ระบบคอมพิวเตอรส์นับสนุน การส่งสญัญาณเตือน

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีเก่ียวกบัการใช้ยา
สะอาด สว่าง พืน้ทีพ่อเพยีง ไมม่กีารรบกวน

5

1
2

4

5

II –6.1 การก ากบัดแูลและส่ิงแวดล้อมสนับสนุน (Oversight and Supportive Environment )

องคก์รสร้างความมัน่ใจในระบบการจดัการด้านยาท่ีปลอดภยั เหมาะสม และได้ผล รวมทัง้การมี
ยาท่ีมีคณุภาพสงูพร้อมใช้ส าหรบัผูป่้วย ผา่นกลไกก ากบัดแูลและส่ิงแวดล้อมสนับสนุน.

ก. การก ากบัดแูลการจดัการด้านยา

ค. การจดัหาและเกบ็รกัษายา

ข. ส่ิงแวดล้อมสนับสนุน

มำตรฐำน
ส ำคญั
จ ำเป็นตอ่
ควำม

ปลอดภยั



สถานการณ์ Patient Safety Goals ในปัจจุบัน

43,274 Incidents = M:Medication and Blood Safety
23,025 Incidents = P: Process of Care
9003    Incidents = L: Line, Laboratory Safety



สถานการณ์ Patient Safety Goals ในปัจจุบัน

% Patients Suffering on Harm = E: Emergency Response, 
I: Infection and Prevention Control, S: Safe Surgery  



หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคญั

M: Medication 
Safety

มาตรฐานส าคญัจ าเป็นเรื่อง: การใหเ้ลอืดผดิคน ผดิหมู ่ผดิชนิด

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-7.4 ธนาคารเลอืดและงานบรกิารโลหติ

ความส าคญั: Unintentional transfusion of ABO-incompatible blood components ถูกก าหนด
เป็น 1 ใน Never events ส าคญัของ NHS และอกีหลายแหง่ในระดบัสากล

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPM 501:การใหเ้ลอืดผดิ (Incorrect blood component transfused, IBCT หรอื Wrong blood 
transfused) จ านวน 154 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 23 อุบตักิารณ์

• ขอ้มลูจำกระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมำณ 2562 ถึงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562

5.การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด



ปฏิบติัตามมาตรฐานพยาธิกาย
วิทยากายวิภาค ท่ีจดัท าโดย
ราชวิทยาลยัพยาธิแพทยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

1

II–7.3  พยาธิวิทยากายวิภาค
(Anatomical Pathology)

II–7.4  ธนาคารเลือดและงาน
บริการโลหิต (Blood Bank and 

Transfusion Service)

II–7.5  บริการตรวจวินิจฉัย
อ่ืนๆ (Other Diagnostic 

Investigation)

ปฏิบติัตามมาตรฐานธนาคาร
เลือดและงานบริการโลหิต ท่ี
จดัท าโดยศนูยบ์ริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย

1
การจดัการผูป่้วย

ประเมนิก่อนตรวจ เตรยีมผูป่้วย ให้
ขอ้มลู ใหล้งนามยนิยอมในบรกิารที่

มคีวามเสีย่งสงู

1

แปลผลโดยผูม้ีคณุวฒิุ
การบนัทกึ การสือ่สาร

2

II-7 การตรวจสอบเพือ่การวินิจฉัยโรค

มำตรฐำน
ส ำคญั
จ ำเป็นตอ่
ควำม

ปลอดภยั



หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคญั

P: Patient Care 
Process

มาตรฐานส าคญัจ าเป็นเรื่อง: การระบุตวัผูป่้วยผดิพลาด 

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: III-1 การเขา้ถงึและการเขา้รบับรกิาร (8)

ความส าคญั: Identify Patients Correctly ถูกก าหนด เป็น International Patient Safety Goals 
(IPSG) 

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
CPP101:Patient Identification จ านวน 9,560 รายการ ระดบั E ขึน้ไป 53 อุบตักิารณ์

• ขอ้มลูจำกระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมำณ 2562 ถึงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562

6.การระบตุวัผูป่้วยผิดพลาด



1

ดแูลฉุกเฉิน 
เร่งด่วน

เจา้หน้าที ่เครื่องมอื

ส่งต่อ
ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 

อธบิายเหตุผล หาทีส่ง่
ตอ่

ให้ข้อมูลเพียงพอ
สภาพความเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะได้
ลพัธ ์ผลลพัธแ์ละคา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะ

เกดิขึน้
ผูป่้วยให้การยินยอม

การผา่ตดั หตัถการรุกล ้า ระงบั
ความรูส้กึ บรกิารทีเ่สีย่งสงู การวจิยั 

ประชาสมัพนัธ์

ประเมิน
ความสามารถ
ในการรบัผูป่้วย

การเข้าถึง 
การลดอปุสรรค
ดา้นกายภาพ ภาษา 

วฒันธรรม จติวญิญาณ คดัแยก (triage)
รวดเรว็

ตอบสนองรวดเรว็

3
4

รบัไว้ในหน่วย
บริการ

5

7
ผูป่้วยเข้ารบับริการ
ทนัเวลา เหมาะสม มี

ประสิทธิผล

2

การประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีส่งผูป่้วยมา
สง่ตอ่ในเวลาทีเ่หมาะสมและ

ปลอดภยั

8การบง่ช้ีผูป่้วยอย่าง
ถกูต้อง

6

ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผูร้บับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น ได้โดยสะดวก มีกระบวนการรบัผูป่้วยท่ีเหมาะกบัปัญหา
สขุภาพ/ความต้องการของผูป่้วย อย่างทนัเวลา มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบงานและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล.

III – 1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ (Access & Entry)

ไมไ่ด้

การรบัไว้ในหน่วย
บริการวิกฤติ/พิเศษ

เป็นไปตามเกณฑ์

ได้ มำตรฐำน
ส ำคญั
จ ำเป็นตอ่
ควำม

ปลอดภยั



หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคญั

P: Patient Care 
Process

มาตรฐานส าคญัจ าเป็นเรื่อง: ขอ้ผดิพลาดในการวนิจิฉยัโรค (Diagnosis Error)

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: HA: III-2 การประเมนิผูป่้วย ค.การวนิิจฉยัโรค (4)

ความส าคญั: เป็นประเดน็ส าคญัทีร่ะดบั International ใหค้วามส าคญั ซึง่สง่ผลกระทบกบัผูป่้วยโดยตรงและ
สะทอ้นคุณภาพบรกิารเชงิระบบ

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
CPP301:Misdiagnosis or delay diagnosis จนเกดิความรนุแรงระดบั G,H,I จ านวน 165 รายการ ระดบั E ขึน้
ไป 152 อุบตักิารณ์ ระดบั G,H,I 99 อุบตักิารณ์

• ขอ้มลูจำกระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมำณ 2562 ถึงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562

7.ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยโรค



1

ผูป่้วยทุกรายได้รบัการประเมินความต้องการและปัญหาสขุภาพอย่างถกูต้อง ครบถ้วน
และเหมาะสม.

III – 2 การประเมินผูป่้วย (Patient Assessment)

วางแผน (III-3)

การ
วินิจฉัยโรค & 
บนัทึก ถูกตอ้ง
มขีอ้มลูเพยีงพอ

บนัทึก

อธิบายผล
ทบทวน

ถกูตอ้ง สอดคลอ้ง

ประเมินซ า้
ดแูลตามแผน

(III-4)

ประเมินแรกรบั
ประวตัิ ตรวจรา่งกาย การ
รบัรู้ความต้องการ ปัจจยั

ดา้นจติใจ สงัคม
เศรษฐกจิ

เหมาะสมกบัผูป่้วย
อาย ุปัญหาสขุภาพ 

ความเรง่ดว่น การศกึษา 
บรกิารทีจ่ะให้

ทรพัยากร
เทคโนโลย ีบุคลากร 
เครื่องมอื อุปกรณ์

ส่ิงแวดล้อมปลอดภยั

แนวปฏิบติัทางคลินิก

2
3

4ข. การตรวจประกอบ
การวินิจฉัยโรค

การส่งตรวจ/ส่งต่อ1

ความน่าเช่ือถือ2

การส่ือสาร3

4

6

5

ค. การวินิจฉัยโรค
หาสาเหตขุอง
ความผิดปกติ

ก. การประเมินผูป่้วย ความร่วมมือและการ
ประสานในทีมงาน

วเิคราะห์
เชื่อมโยง ปัญหา/ความต้องการ

เร่งด่วน/ส าคญั

1

ผูป้ระเมินเหมาะสม

1/2

3

ก าหนดเรื่องการลด
ข้อผิดพลาดในการ
วินิจฉัยโรคเป็น 

PSG

4

มำตรฐำน
ส ำคญั
จ ำเป็นตอ่
ควำม

ปลอดภยั



หวัข้อ SIMPLE รายละเอียดและความส าคญั

L: Line, Tube and 
Laboratory

มาตรฐานส าคญัจ าเป็นเรื่อง: การรายงานผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร/พยาธวิทิยาผดิพลาด

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: II-7.2 บรกิารหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย/์พยาธวิทิยา (3)

ความส าคญั: เป็นระบบทีป้่องกนัได ้และสง่ผลกระทบต่อกระบวนการรกัษา ซึง่เป็นมาตรฐานทีค่วบคุมก ากบัของ
งานหอ้งปฏบิตักิาร

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPL201:ตรวจวเิคราะห ์Lab ผดิพลาด (เชน่ ลา่ชา้/ ผดิสิง่สง่ตรวจ/ ผดิวธิกีาร) จ านวน 3,937 รายการ ระดบั E 
ขึน้ไป 158 อุบตักิารณ์
2. CPL203:เตรยีมตรวจ/ ตรวจทางรงัสผีดิพลาด (เชน่ ผดิประเภท/ ผดิค าสัง่/ ผดิต าแหน่ง/ ผดิขา้ง/ ผดิเทคนิคการ
ตรวจ) จ านวน 2,573 ระดบั E ขึน้ไป 23 อุบตักิารณ์

• ขอ้มลูจากระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมาณ 2562 ถงึวนัที ่13 พฤศจกิายน 2562

9.การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ/พยาธิวิทยาผิดพลาด



การจดัการกบัส่ิงส่งตรวจ
เกบ็ น าสง่ ประเมนิ ทวนสอบ

การทดสอบความ
ช านาญระหว่าง
ห้องปฏิบติัการ

Laboratory 
accreditation

1

ระบบควบคมุคณุภาพ
ตดิตาม analytic 
performance

4

3

การตรวจวิเคราะห์
วธิมีาตรฐาน การทวนสอบ การสอบกลบั

2

ส่ิงส่งตรวจหลงัการตรวจ
การเกบ็เพื่อตรวจเพิม่เตมิ การก าจดัสว่นทีเ่หลอือยา่ง

ปลอดภยั

4

รายงานผลการตรวจ
ถูกตอ้ง ในเวลาทีเ่หมาะสม การรกัษาความลบั คา่วกิฤต ิการ

จดัเกบ็ส าเนารายงานผลทีส่บืคน้ได้
3

ระบบบริหารคณุภาพ
ชีบ้ง่ปัญหา/โอกาสพฒันา บนัทกึขอ้บกพรอ่ง/
รายงานอุบตักิารณ์ ตดิตามตวัชีว้ดั แกไ้ข/
ป้องกนัปัญหา ตดิตามปัจจยัทีม่ผีลกระทบ 
ควบคุมเอกสาร ป้าหมายความปลอดภยัของ

ผูป่้วย ประเมนิผล

1
2

บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย/์พยาธิวิทยาคลินิก ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือเพ่ือวินิจฉัยโรคและ
การรกัษาท่ีเหมาะสม.

II – 7.2 บริการห้องปฏิบติัการทางการแพทย/์พยาธิวิทยาคลินิก 
(Medical Laboratory / Clinical Pathology Service)

ก. การวางแผน ทรพัยากร และการจดัการ

ค. การบริหารคณุภาพและความปลอดภยั

ข. การให้บริการ

การวางแผน
เป้าประสงค ์ขอบเขต ทรพัยากร ระดบัผลงานทีค่าดหวงั

บคุลากร
จ านวน ความรูค้วามสามารถ 

พืน้ท่ีใช้สอย
เพยีงพอ ประสทิธภิาพ ปลอดภยั

1
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เครื่องมือ พรอ้มใช ้
บ ารุงรกัษาเชงิป้องกนั สอบเทยีบ

บริการ เคร่ืองมือ วสัด ุ
คดัเลอืก ตรวจสอบ ประเมนิ คุม

คลงั
Lab ท่ีรบัตรวจต่อ ท่ี

ปรึกษาประเมนิ คดัเลอืก ตดิตาม
ความสามารถ

การส่ือสารกบัผูใ้ช้
วธิกีารตรวจ การแปลผล

5

7

4

6

ข้อมูลเพื่อการ
วินิจฉัยโรคท่ี

ถกูต้อง
น่าเช่ือถือ

Right and accurate 
laboratory result

มำตรฐำน
ส ำคญั
จ ำเป็นตอ่
ควำม

ปลอดภยั



4.2 มาตรฐานส าคัญจ าเป็นต่อความปลอดภัย

หัวข้อ SIMPLE รายละเอยีดและความส าคัญ

E: Emergency 
Response

มาตรฐานส าคัญจ าเป็นเร่ือง: กำรคดักรองท่ีหอ้งฉกุเฉินคลำดเคลื่อน (Under triage หรอื Over 
triage)

ก าหนดไว้ในมาตรฐาน HA: III-1 กำรเขำ้ถึงบรกิำร (3)

ความส าคัญ: เป็นนโยบำยรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุและนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสขุท่ี
มุง่เนน้ ER คณุภำพ ER Safety รวมถึงเป็นคณุภำพบรกิำรท่ีสง่ผลกระทบกบัผูร้บับรกิำรท่ีสะทอ้นสูส่ื่อ
สงัคม

ข้อมูลจากระบบ National Reporting and Learning System 
1. CPE402:Under triage จ ำนวน 554 รำยกำร ระดบั E ขึน้ไป 314 อบุตัิกำรณ์
2. CPE403:Over triage จ ำนวน 92 รำยกำร ระดบั E ขึน้ไป 1 อบุตัิกำรณ์
3. CPE405:Delay Diagnosis and Delay treatment ในผูป่้วย ฉกุเฉิน และผูป่้วย 
Fast Track จ ำนวน 545 รำยกำรณ ์ระดบั E ขึน้ไป 298 อบุตัิกำรณ์
4. CPE407:Missed Diagnosis ในหอ้งฉกุเฉิน จ ำนวน 544 รำยกำร ระดบั E ขึน้ไป 314
อบุตัิกำรณ์

• ขอ้มลูจำกระบบ National Reporting and Learning System ปีงบประมำณ 2562 ถึงวนัที่ 13 พฤศจิกำยน 2562



1

ดแูลฉุกเฉิน 
เร่งด่วน

เจา้หน้าที ่เครื่องมอื

ส่งต่อ
ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 

อธบิายเหตุผล หาทีส่ง่
ตอ่

ให้ข้อมูลเพียงพอ
สภาพความเจบ็ป่วย การดแูลทีจ่ะได้
ลพัธ ์ผลลพัธแ์ละคา่ใชจ้า่ยทีค่าดวา่จะ

เกดิขึน้
ผูป่้วยให้การยินยอม

การผา่ตดั หตัถการรุกล ้า ระงบั
ความรูส้กึ บรกิารทีเ่สีย่งสงู การวจิยั 

ประชาสมัพนัธ์

ประเมิน
ความสามารถ
ในการรบัผูป่้วย

การเข้าถึง 
การลดอปุสรรค
ดา้นกายภาพ ภาษา 

วฒันธรรม จติวญิญาณ คดัแยก (triage)
รวดเรว็

ตอบสนองรวดเรว็

3
4

รบัไว้ในหน่วย
บริการ

5

7
ผูป่้วยเข้ารบับริการ
ทนัเวลา เหมาะสม มี

ประสิทธิผล

2

การประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีส่งผูป่้วยมา
สง่ตอ่ในเวลาทีเ่หมาะสมและ

ปลอดภยั

8การบง่ช้ีผูป่้วยอย่าง
ถกูต้อง

6

ทีมผูใ้ห้บริการสร้างความมัน่ใจว่าผูร้บับริการสามารถเข้าถึงบริการท่ีจ าเป็น ได้โดยสะดวก มี
กระบวนการรบัผูป่้วยท่ีเหมาะกบัปัญหาสขุภาพ/ความต้องการของผูป่้วย อย่างทนัเวลา
มีการประสานงานท่ีดี ภายใต้ระบบงานและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล.

III – 1 การเข้าถึงและเข้ารบับริการ (Access & Entry)

ไมไ่ด้

การรบัไว้ในหน่วย
บริการวิกฤติ/พิเศษ

เป็นไปตามเกณฑ์

ได้

ER Safety

มำตรฐำน
ส ำคญั
จ ำเป็นตอ่
ควำม

ปลอดภยั


